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Se Keski-Suomen maasto, jossa Bernhard Sarlin ja Amanda Roschier löysivät toisensa, 
kuuluu maamme kauneimpiin.  Viitasaaren ja Saarijärven maisemat täytyy nähdä, ennen 
kuin täysin käsittää, miten suurta suloa Luoja on tänne kylvänyt.  Ei ihme, että Bernhar-
din vanhempi veli Konstantin, jolta on säilynyt runsaasti muistelmia, vähän väliä katkai-
see kertomuksensa esittääkseen ihastuksensa luonnonnäkymistä. 
 
Bernhardin mieli on ollut huomattavasti sisäänpäin kääntyneempi, ainakin senjälkeen, 
kun hän nuorempana tempautui mukaan Paavo Ruotsalaisen nimellä käyvään herännäi-
syyteen.  Hänelle kävi, kuten Paavalille, joka matkusteli Välimeren kauneimmilla reiteillä, 
mutta ei sanallakaan mainitse näkemästään ihanuudesta.  Lauri Stenbäck, Bernhardin 
henkiystävä, oli runossaan lausunut: ”Vi fått det inre livets rikedom”, ja tämä ikään kuin 
vaimensi luonnonkauneuden sanoman sielussa.  Kerrotan muuten, että Bernhard, kant-
torin poika ja laulumies, oli kerran ollut Stenbäckin pyynnöstä lukkarina hänen johta-
missaan seuroissa, joiden päätyttyä hän oli Bernhardille vain sanonut: ”Inte kan man just 
säga, att de sjöng bra”.  Heidän keskuudessaan varottiin ihmiskiitosta ja ylpeyden kiu-
saamista.  
 
Kotikielenä Bernhardin ja Amandan perheessä oli ruotsi, niin suomenmielisiä kuin he 
olivatkin.  Samoin Konstantinin kodissa.  Kun tämä vanhana miehenä kirjoitti pojalleen 
Juliukselle vähäisen sukukroniikan, hän laati esityksensä ruotsiksi ja ihmetteli itsekin tä-
män kielen käyttämistä, mutta lisäsi, että häntä ja hänen veljiään oli kotona kuritettu, jos 
olivat pihalla joutuneet kiinni suomen puhumisesta!  Ei oltu oikein ”sivistyneitä”, ellei 
puhuttu sivistyskieltä.  Suomi oli rahvaan kieltä.  Toinen painava syy oli siinä, että suomi 
oli tuolloin vielä niin kehittymätöntä, että sen puhuminen tuotti vaikeuksia.  Niinpä Eli-
as Lönnrotkin, joka toimi Suomalaisen kirjallisuuden seuran ensimmäisenä sihteerinä, 
tosin kirjoitti parin ensimmäisen kokouksen pöytäkirjat suomeksi, mutta senjälkeen 
muut jo ruotsiksi.  Ei ollut vielä käytössä kulttuurisanoja. 
 
Kodin henki oli vakavan uskonnollista, samoin kuin kaikki elämäntavat spartalaisen yk-
sinkertaisia.  Aamu- ja ehtoorukoukset pidettiin yhteisinä, ja leikinlasku varmaankin he-
rätti Bernhardin mielessä apeutta.  Tosin kerrotaan senkin joskus päässeen esille ikään 
kuin vahingossa, mikä osoitti, että sitäkin oli, mutta se pidettiin kurissa. Nähtävästi jo 
Viitasaaren kanttorin kodissa, missä Bernhard ja Konstantin ja Martin kasvoivat, oli vil-
jelty juttua papista, joka oli saarnassaan keskeytetty, kun hän oli puhuessaan Pietarin ka-
lansaaliista kehunut kalojen olleen niin pitkiä, kuin ”täältä saarnatuolista tuonne kantto-
riin saakka”.  Kansan lausumain epäilyjen torjumiseksi pappi oli silloin ruotsiksi sanonut: 
”Kantor, kom närmare!”  Konstantinin kerran ilmestyessä Bernhardin pappilaan tämä 
hänet kaukaa nähdessään oli ensi sanoikseen lausunut: ”Kantor, kom närmare!”  (Kons-
tantinista oli tullut isänsä tavoin Viitasaaren kanttori.) 
 



Nythän oli puhuttava heidän lapsistaan , joita Bernhardilla ensimmäisessä avioliitossaan 
Amanda Roschierin kanssa v:een 1868 oli seitsemän (Maria, Ida, John, Alfred, Anna, 
Bertha ja Aron) sekä sitten Klara Roschierin kanssa v:een 1902 yksi (Karl). 
 
Valitan kyvyttömyyttäni, sillä voin esittää heistä vain muutaman hajapiirteen. 
 
 
Lähde: Elämänkertoja ja kuvauksia suvun elämästä. Sukuseura Sarlinin julkaisuja 2. 
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